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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị  
đối thoại với nhân dân xã Tân Lập năm 2022 

  

Chiều ngày 28/6/2022, tại Nhà văn hóa xã Tân Lập, UBND huyện tổ chức 

đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Tân lập  năm 
2022. Đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì buổi đối thoại; tham gia buổi đối thoại có Thủ trưởng, cán bộ chuyên môn 
các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện, Phòng KT-HT huyện, Phòng NN&PTNT huyện, phòng Dân tộc huyện, 
Phòng LĐ TB-XH, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đại diện Đảng uỷ, 

HĐND, UBMTTQVN, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, văn phòng - thống kê 
và các cán bộ chuyên môn liên quan của xã Tân Lập và trên đông đảo người dân  

tham gia.  
Sau khi nghe người dân tham gia và kiến nghị với các nội dung về hồ sơ, 

thủ tục hành chính về đất đai(1); ý kiến trao đổi, trả lời của Chủ tịch UBND xã 

Tân Lập, của Thủ trưởng các các phòng, đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch 
UBND huyện đã trả lời trực tiếp các nội dung kiến nghị, vướng mắc người dân 

tại Hội nghị đối thoại.  

Đồng thời, để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai 

trên địa bàn, góp phần giải quyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của người 
dân, Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND xã Tân Lập theo chức năng, nhiệm 
vụ: 

1.1. Giao các phòng, ngành, đơn vị, địa phương có tham gia trả lời trực 
tiếp tại Hội nghị đối thoại rà soát, tham gia ý kiến và tiếp tục phối hợp giải quyết 

đối với nội dung có liên quan và báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-
UBND huyện và phòng TN-MT). 

 1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật về đất đai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng quy 
định. Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ liên 

quan đến giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  

 1.3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

việc tham mưu, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ đất đai của người dân; phân 
công cán bộ, nhân viên có năng lực, trách nhiệm; đẩy nhanh việc tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ đất đai của người dân, tuyệt đối không để tồn đọng, quá thời gian 
quy định.  

                                        
(1) Đã có 21 người dân đăng ký nội dung bằng Phiếu và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp.  
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1.4. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với chính 
quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, nhất là quyết hồ 

sơ đất đai của người dân; chủ động giải đáp, tháo gỡ khi có kiến nghị của người 
dân liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. 

1.5. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp Phòng TN-

MT tổng hợp các nội dung kiến nghị và trả lời giải đáp kiến nghị của người dân 
tại đối thoại, gửi các ngành, đơn vị có liên quan biết thực hiện. 

2. Về xem xét giải quyết các nội dung kiến nghị chính đáng của người 
dân tại hội nghị: 

2.1. Về giải quyết các kiến nghị về cấp đất của các trường hợp theo 
chương trình xây dựng dựng vùng kinh tế mới: 

- Đề nghị người dân chủ động liên hệ với Lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên 
môn của xã Tân Lập và cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan của gia đình cho 

UBND xã Tân Lập trước ngày 05/7/2022. 

- Giao UBND xã Tân Lập tổng hợp danh sách cụ thể, tài liệu liên quan của 

người dân, báo cáo về UBND huyện (qua phòng TN-MT) trước 09/7/2022. 

- Giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp Chi nhánh VP ĐK đất đai, UBND 

xã Tân Lập và các ngành liên quan: 

+ Hướng dẫn và trả lời, cụ thể đối với từng trường hợp không đủ điều kiện. 

+ Tổng hợp, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết đối với các 

trường hợp đủ điều kiện theo quy định; Hoàn thành, báo cáo UBND huyện chậm 
nhất ngày 10/7/2022. 

2.2. Về đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư: 

- Giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp Chi nhánh VP ĐK đất đai, UBND 

xã Tân Lập và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu, đề xuất 
UBND huyện xem xét điều chỉnh quy hoạch đất thổ cư phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương và quy định của pháp luật.  

- UBND xã Tân Lập: Kiểm tra, hướng dẫn người dân về hồ sơ đề nghị 

chuyển mục đích sử dụng đất của từng trường hợp theo quy định. 

2.3. Về đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất sản xuất: 

- UBND xã Tân Lập chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để xem xét, 
trả lời, giải quyết đối với từng trường hợp hồ sơ cụ thể theo quy định về đất đai; 
xây dựng kế hoạch, thời gian làm việc cụ thể trực tiếp để xem xét cụ thể hồ sơ 

của từng hộ. 

+ Hướng dẫn và trả lời, cụ thể đối với từng trường hợp không đủ điều kiện. 

+ Tổng hợp, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết đối với các 
trường hợp đủ điều kiện theo quy định. 

Hoàn thành, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/7/2022. 
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3. Giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện 
giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, thường xuyên 

báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo.  

4. Giao Trung tâm VH TT DL&TT, UBND xã Tân lập công bố rộng rãi 
Thông báo này đến người dân trên địa bàn biết. 

UBND huyện báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, 
UBND xã và nhân dân xã Tân Lập biết, phối hợp thực hiện./. 
Nơi nhận:  
- CT, 02 PCT UBND huyện;  
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 
- ĐU, HĐND, UB MTTQVN xã Tân Lập; 
- UBND xã Tân Lập (t/h);  
- Lãnh đạo VP, các CV;  
- Lưu: VT.                      
 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

 
Trần Khắc Hà 
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